
 

Biologia klasa 8a,8b. 

 

Drodzy Uczniowie,  

Przesyłam Wam kolejny materiał lekcyjny. Jeżeli sytuacja epidemiczna              

w kraju nie ulegnie zmianie po Świętach, to wtedy będziecie otrzymywać 

lekcje zarówno w dotychczasowej formie oraz dodatkowo będziemy 

kontaktować się online. Po Świętach będę Was informować na bieżąco. 

Z racji tej, że zbliża się czas świąteczny, oprócz notatki w zeszycie, 

odstępuję w tym tygodniu od zadania pracy domowej.  

A korzystając z okazji tej, że zbliżają się Święta Wielkanocne, życzę Wam 

Kochani Uczniowie, Waszym Rodzicom i Waszym Bliskim zdrówka, 

spokoju , a przede wszystkim Świąt z nadzieją na lepsze jutro.  

Wierzę, że niedługo się spotkamy i wszystko będzie dobrze. 

Dbajcie o siebie Kochani, 

Pozdrawiam serdecznie 

Wasza Pani od biologii 

 

 

 

 



 

Uprzejmie proszę  zapisać do zeszytu to, co jest zaznaczone kolorem zielonym. 

 

TEMAT: Pasożyty – zagrożenie dla człowieka 

 

Proszę powyższą ilustrację wykonać w zeszycie 

Tasiemiec u człowieka może występować zarówno w formie uzbrojonej, jak 

i nieuzbrojonej. Tasiemczyca (zakażenie tasiemcem) rozwija się w wyniku 

połknięcia jaj pasożyta, który następnie przechodzi cykl rozwojowy i rośnie 

w jelitach.  

 

 

 



 

Gatunki tasiemca atakującego człowieka:  

 tasiemiec uzbrojony 

 tasiemiec nieuzbrojony 

 bruzdogłowiec szeroki 

 bąblowiec (tasiemiec bąblowcowy) 

 tasiemiec karłowaty 

Większość gatunków tasiemca ludzkiego kończy swój cykl rozwojowy w 

jelicie człowieka – wyjątkiem jest bytujący w jelicie cienkim psowatych 

tasiemiec bąblowcowy, dla którego człowiek jest pośrednim żywicielem.  

Tasiemiec – objawy tasiemczycy 

 nagłe chudnięcie 

 osłabienie 

 brak apetytu 

 nudności 

 bóle brzucha  

 ból w nadbrzuszu 

 ucisk i ssanie w brzuchu 

 anemia  

 zaburzenia snu 

 biegunki 

 wymioty 

 zaparcia  

 niedobór witamin (awitaminoza) 

Często występującymi objawami obecności tasiemca w organizmie jest utrata masy ciała 

oraz bóle brzucha o charakterze ssącym (uczucie ssania i ucisku w brzuchu). Rzadziej 

występującymi objawami są zaburzenia snu, wymioty i biegunki.  

 

https://www.swiat-zdrowia.pl/artykuly/anemia-niedokrwistosc-objawy-przyczyny-rodzaje-leczenie


 

 

Tasiemiec uzbrojony – zakażenie 

Tasiemiec uzbrojony to podstawowy gatunek tasiemca – w przeciwieństwie do tasiemca 

nieuzbrojonego ten rodzaj tasiemca dodatkowo posiada przyssawki i haczyki, dzięki 

którym pasożyt jest w stanie przyczepić się do ściany jelita. Główka tasiemca 

uzbrojonego posiada haczyki oraz podwójny wieniec przyssawek.  

Długość tasiemca uzbrojonego to ok. 4 metry. Do zakażenia tasiemcem uzbrojonym 

dochodzi najczęściej w wyniku spożycia nieodpowiednio przygotowanego 

(niedogotowanego) lub surowego mięsa świni.  

Pasożyty jelitowe:  

  

 

https://www.swiat-zdrowia.pl/artykuly/pasozyty-jelitowe-objawy-sposoby-na-robaki-w-jelitach


 

Tasiemiec nieuzbrojony – zakażenie 

Człony tasiemca nieuzbrojonego w kale mogą być mylone z owsikami – w celu 

identyfikacji tego intruza wykonuje się badanie na pasożyty z kału. Objawy zakażenia 

tasiemcem nieuzbrojonym to obecność jaj tasiemca w kale, bóle brzucha, chudnięcie, 

niedokrwistość (anemia), ogólne osłabienie, bóle kolkowe, skurcze brzucha, zmiany 

skórne (np. pokrzywka), biegunki.  

Tasiemiec bąblowcowy  

Bąblowiec to rodzaj tasiemca, który wywołuje bąblowicę - groźną chorobę pasożytniczą. 

Objawy bąblowicy zależą od lokalizacji cyst tasiemca (w przebiegu bąblowicy mogą 

wystąpić: niewydolność wątroby, zapalenie dróg żółciowych, nadciśnienie wrotne).  

Tasiemiec karłowaty  

Tasiemiec karłowaty od pozostałych gatunków tasiemca różni się tym, że w cyklu 

rozwojowym nie potrzebuje żywicieli pośrednich, aby osiągnąć pełny rozwój.  

Tasiemiec bruzdogłowiec 

Bruzdogłowiec szeroki w przeciwieństwie do tasiemca karłowatego – ma bardzo 

rozwinięty cykl życiowy, składający się maksimum dwóch żywicieli pośrednich 

(najczęściej są to: ryba i skorupiak słodkowodny). Do zarażenia tasiemczycą z powodu 

bruzdogłowca może dojść w wyniku zjedzenia surowej ryby lub owoców morza.  

WAŻNE!!! 

BARDZO PROSZĘ, ABYŚCIE DOKŁADNIE PRZECZYTALI 

PONIŻSZY ARTYKUŁ: 

http://phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-1-006.pdf 

 

http://phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-1-006.pdf

